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Varsó, lengyel-fr.). — Szturm de Szírem E.: Vetések 
és termés 1926/7-ben. — Piekalkieiuicz J. : A részvény
társaságok statisztikája. — Miller J. Házasságkötések, 
születések, halálozások és természetes szaporodás 
a déli tartományokban 1919-1925-ben. — Miller J.: 
A Powers-gépek segélyével nyert statisztikai adatok 
feldolgozási pontosságáról. — Agrárreform. 

Magyar Gazdák Szemléje (1928 márc, 
Budapest, m.). — lhrig K.: A vámtarifa módosításá
hoz. — GeÖcze S.: A római V . nemzetközi közép
osztálykongresszus. — Deseő A.: Jobbágyfelszabadí
tás a világháború után. — Bittera M.: Magyarország 
műtrágyaiparának fejlődése. 

Metron (7. köt. 1. sz., Padova 1927, fr., olasz, 
angol). — Kersch L.: A világháború által előidézett 
halandóság. — Geary R. C.: A korreláció és regresszió 
némely tulajdonsága egy határolt sokaságban. — 
Pinghini C: A ferrarai egyetem hallgatósága alapí
tásától kezdve napjainkig. 

Munkaügyi Szemle (1928. 3. sz., Budapest, 
m.). — Kovrig B.: A z öregség, rokkantság, özvegység 
és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról. — 
Barla-Szabó J.: A z Országos Munkásbiztosító Intézet 
egészségügyi feladatairól. 

Revue internationale du travail 
(1928. márc, Genf, fr.). — Pribram K. A minimális 
munkabérek szabályozása nemzetközi szempontból 
tekintve. — Ritzmann F.: Munkabalesetek megelőzése. 
— A munkapiac szezonszerti fluktuációi. — A munka
idő tartamának problémája Szovjet-Oroszországban. 
— A z erdőgazdaság és a mezőgazdasági munkásság 
Nagy-Britanniában. 

Rivist a di Sociologica (1. évf. 4. f, 
Milano 1927, olasz). — Picco R.: A társadalom
tudományi osztályozás egy vázlata. — Rugarli 8.: 
A szociológiai elméletek. — Ellwood A. C: A mai 
szociológia az Egyesült Államokban. — Polmer M. V.: 
A mai szociológia Angliában. — Morsdli E.: 
A pénzügytan szociológiai elmélete. — Gatti P.: A táj

szólások filozófiája. — Serrant L : A bűnözés vizs
gálatainak programmja. 

Schmollers Jahrbuch (52. évf. 1. f., 
München és Lipcse 1928, ném.) — Singer K.: Beve
zető egy pénzpiaci elmélethez. — Wagenführ H.: 
Elméleti és történeti közgazdaságtan a kutatás mai 
állapotát tekintve. — Weddigen W.: A gyakorlati 
gazdaságtudomány logikai megalapozása. — Heyer F. 
A brit vasutak mai helyzete. 

Soziale Praxis. (1928. 2. f., Jéna, ném.). 
— Brentano L.: A bérszabályozás fejlődése és a 
munkanélküliek gondozása Angliában. — Morgenroth 
W.: Statisztikusok ülésezései Nürnbergben 1927-ben. 
— (2. f.). — Brentano L.: A bérszabályozás fejlődése 
és a munkanélküliek gondozása Angliában. — Feld 
W.: A gondozás fogalmáról. — (3. f.). — Feld W.: 
A gondozás fogalmáról. — (4. f.). — Berger : A német 
munkapiac 1927-ben. — Brentano L.: A bérszabályozás 
fejlődése és a munkanélküliek gondozása Angliában. 

- A nyolc- és a tízórai munkaidő különféle hatásai. 
— (5. f). — Aufhäuser S.: A z idősebb alkalmazottak 
helyzete. — (8. f.). — Cohen L.: Amer ika i prosperitás 
— egy hamis beállítás. — Leubuscher Ch.: Munka
nélküliség és kivándorlás Angliában. — (10. f). — 
A szakszervezeti mozgalom Szovjet-Oroszországban. 
— (11. f.). — Vandervelde C: A belga stabilizáció 
szociális következményei. — A német nép egészség
ügyi viszonyai 1926-ban. — (13. f). — Simon H.: 
A foglalkozás a munkapiac statisztikájában és a 
munkanélküliségi biztosításban. — Német nagyvárosok 
lakásviszonyai. 

The E c on o mist (106. kot. 4.412. sz., London 
1928, ang). — A brit és amerikai termés össze
hasonlítása. — Svédország 1927. évi gazdasági hely
zete. — (4.413. sz). — A z üzleti tevékenység mérése. 
— A gummiültetvények problémája. — Szovjet-Orosz
ország olajkivitele. — (4.414. sz). — Amerikai vasutak. 
— (4.415. sz). — Latin-Amerika kilátásai. — A brit 
ipar teljesítőképessége. — (4.416. sz). — A francia és 
német választások. — A n g o l tőkék az amerikai 
pénzpiacon. — Kína gazdasági helyzete. 

® E G Y É B 

A kölni nemzetközi sajtókiállítás. 
L'Exposition internationale de la presse a Cologne. 

Résumé, La Hongrie présentera de riches ma
tériaux à i Exposition internationale de la presse èi 
Cologne. On verra par ceux-ci, que c'est un 
des pags qui ont introduit les premiers la 
presse typographique. La première imprimerie g 
fut fondée en 1473, au temps du roi Mathias, à 
Budc; la presse quotidienne g a été créée égale
ment d'assez bonne heure: dès le XVIIIe siècle, 

on y avait des journaux paraissant d'abord en 
latin, puis en hongrois. 

L'Exposition montre les progrès rapides et le 
haut niveau de Vart d'imprimer en Hongrie. 

Des documents présentés, il ressort que les 
minorités nationales n'y étaient pas entravées 
dans leur développement intellectuel. Les livres 
d'école de langue étrangère y pouvaient paraître 



aussi librement que ceux de langue hongroise, et 
il fut un temps où c'était la Hongrie qui a fourni 
les livres à caractères cyrilliques pour les pays des 
Balkans. 

La vie économique de Hongrie, les chefs 
d'oeuvre des Arts, le goût artistique du peuple, 
l'humour hongrois, sont représentés, à l'Exposition, 
par des illustrations choisies d'une main experte. 
Des cartes et des graphiques y montrent quelle 
perle le pays a subi, au point de vue économique 
et de culture, du fait du traité de Trianon. 

D'après les données présentées, la Hongrie a 
environ Î500 bibliothèques populaires et h() bi
bliothèques de culture. En 1926, on g a édité près 
de 1000 livres, ce qui, par rapport au nombre de 
la population, place la Hongrie im m é-
d i a lement après les Pays-Bas et le 
Danemark; mais si Von rapporte le nombre 
des livres parus aux dépenses du bwiget d'Etat, 
la production hongroise de livres devance, èi ce 
point de vue, celle des autres pays. 

Dans la section hongroise, environ 1000 livres, 
exposés par les éditeurs, sont à la disposition du 
public, ainsi que les récents journaux cl revues. 
De ces livres, environ un tiers sont des ouvrages 
traduits du hongrois en langue étrangère. 

* 
Kölnben, a Rajna melletti nagymultű kullűr-

\árosban május 12-én nyílik meg az a nagyszabású 
s nemzetközi jellege szerint első kiállítás, amelynek 
célja a sajtó kulturális és gazdasági jelentőségé
nek minden vonatkozásban való bemutatása. 

A kiállításra kerülő hatalmas anyagot a k i 
állítás rendezősége a következő osztályokban ta
gozza: 

I. A hírlap. 
II. A folyóirat. 

TIF. Könyvipar és grafika. 
IV. A műszaki berendezések és segédesz

közök. 
V. A sajtó szervezetei. 

VI . A német sajtó külföldön. 
VII . Sajtó és közlekedés. 

VIII . Sajtó és művészet. 
IX. A reklám és a sajtó. 

X. Újságtudomány. 
X I . A papír. 

XII . Fényképezés és mozgófénykép. 
Ez a számos altagozatban folytatódó anyag-

beosztás, amely inkább célszerűségi, mint rendszer
beli M szempontokon alapul, tulajdonképen csak a 
német anyagra vonatkozik. A német kiállításhoz 

1) Elvi leg a sajtó körébe tartozó anyag szo-
ciéüis, üzemi és kulturális főrészre volna feloszt
ható, a szerint, hogy kiket foglalkoztat a sajtó, 
minő eszközökkel végzi működését s minő pro
duktumokat állít elő. 

csatlakoznak, mint különálló, zárt csoportok, az 
egyes államok kiállításai. A kölni kiállítás rende
zőségének intenciója szerint az egyes államok k i 
állításai is a vállalkozás alapgondolatához simulva, 
a sajtót, mint a szellemi és technikai produkció 
egyesítőjét mutatják be, kidomborítva a sajtó ál
lamonkínt különböző karakterét is. 

Magyarország a nemzetközi sajtókiállításon 
igen ériékes és sok vonatkozásban a kultúra csú
csát képviselő államok produktumaival vetélkedő 
anyaggal fog szerepelni. 

Büszkén hivatkozhatunk arra, hogy Magyar-
országon előbb ismerték a könyvsajtót, mint a 
környező államok legtöbbjében, sőt Anglia, Spa
nyolország, Németalföld és a skandináv államok 
sem előzték meg hazánkat e tekintetben. Első 
nyomdánk, a budai nyomda, Mátyás király idejé
ben, 1173-ban létesült. Ez a nyomda tudvalevően 
rövidéletű volt. A X V I . század elején azonban már 
sűrűn találkozunk az ország területén vándornyom
dákkal, amelyeket a reformáció irodalmi moz
galmai táplálnak. A török hódoltság területe azon
ban egyetlen nyomda nélkül marad. A X V I I I . szá
zad folyamán előbb latin, majd magyar nyelven 
a napisajtó első kísérletei is megjelennek; de már 
a korábbi ,,Flugblättere<-eket is a riport őseinek 
tekinthetjük. A magyar nyomdakultúra korai k i 
alakulása és magas fejleltsége mellett tanúskodik 
a magyar kiállítás anyaga arról is, hogy a magyar 
állam területén lakó nemzetiségek kulturális el
nyomásáról szó sem volt a régi Magyarországon. 
A magyar államban az idegen nyelven kiadott is
koláskönyvek épp oly szabadon jelenhettek meg, 
mint a magyar könyvek, sőt volt idő, amikor a 
Balkánt is Magyarország látta el cirillbetüs köny
vekkel. 

A magyar sajtótermékekből szakértő és sze
rencsés kézzel vannak kiválogatva mindazok az 
illusztrációk, amelyek a magyar képzőművészet 
remekeit reprodukálják, iparművészetünket, népünk 
művészi ízlését, a magyar humort stb. reprezentál
ják, gazdasági életünkről számot adnak. Grafiko
nok és térképek szemléltetik azt a veszteséget is. 
amely hazánk kultúráját és közgazdaságát Tria
nonnal érte. 

A magyar kiállítás mintaszerű dokumentációja 
annak is, hogy a statisztika adatainak mennyire 
lényeges szerepük van a hasonló kiállításokon s 
a statisztikai adatokat megelevenítő, megfelelő k i 
vitelű grafikonok mennyi érdekességet és színt 
visznek bele a kiállítás anyagába. 

A magyar anyag tárgybeosztásának vázlatát 
— s egyes statisztikai adatait — itt közöljük. 

Ï. Tör ténet i rész. 

A magvar könyvnyomtatás fejlődése 1473-tóL 
Sajtótörténet. 



II. A budapesti napisajtó. 

III. A vidéki sajtó. 

IV. Hírszolgálat. 

V. Szaksajtó. 

Időszaki sajtótermék (hírlap és folyóirat) a v i 
lágháború előtt 2.205, 1926-ban 1.0491) jelent meg 
az országban. A háború előtt 120 vágón papirt hasz
nált fel a napisajtó, a háború után 100 vagont. 

VI. Nyomdászat. 

A nyomdák száma jelenleg 631. Általában a 
sajtó által foglalkoztatott egyének számát 60.000-en 
felül tehetjük. 

VII. Könyvkiadás. 
A kiállított anyag szerint kb. 1.500 népkönyvtá

runk van, 40 kultúrkönyvtár. Az évi könyvtermelés 
1926-ban megközelítette a 4.000 könyvet. A lakosság 
számához való arányításban Magyarország közvetle
nül Németalföld és Dánia után következik, ha azon
ban a megjelent könyvek számát az államháztartás 
kiadási lételeivel állítjuk arányba, a magyar könyv
termelés az összes államok könyvtermelését megelőzi* 

VIII. Olvasóasztalok. 
A kiállítás magyar osztályában a hírlapok és fo

lyóiratok friss számai s mintegy 1000 drb., a kia
dók által kiállított könyv a látogató közönség ren
delkezésére áll. A könyveknek egyharmad része 
magyar írók idegen nyelvre fordított munkája. 

E. D. dr. 

Kisebb közlemények. 
Petites Communications. 

Nemzetközi távbeszélőstatisztika. 

Statistique internationale des téléphones. 

Az American Telephone and Telegraph Com
pagnie adatgyűjtése szerint 1926. január 1-én a 
földkerekség távbeszélőállomásainak száma 27*8 
millió volt. A távbeszélőállomások 61%-a az Egye
sült Államokra esett, holott egész Európa részese
dése csak 27%-ot tett k i . Európában! Németország 
vezet 2*6 millió állomással, a második helyen Anglia 
áll 1*4 millió állomással, harmadik Franciaország 

737 ezer állomással. Hazánkban a lávbeszélőállo-
mások száma 78.451, l) az állomások világlétszá
mának 0*28%-a. Száz lélekre 0*9 állomás esik (Né
metországban 4*1%). A távbeszélővezetékek hossza 
a földkerekségen 140 millió km., amelyből Észak-
Amerikára 64*8, Európára 27*7% esik. Az európai 
vonalhosszból Németország 34*5%-al részesedik. 

Oroszország külkereskedelme. 

Commerce extérieur de la Russie. 

Az orosz szovjet unió a moszkvai hivatalos kül
kereskedelmi kiadvány szerint az 1927 szeptember 
30-ával zárult pénzügyi évben 712*7 millió rubel 
értékű árut vitt be az európai és ázsiai határokon 
s ugyanott 770*5 millió értékű árut exportált. Az év 
k iv i te l i többlete tehát 57*8 millió rubel volt. Ez az 
aktívum csak mintegy A / 6 -a Oroszország háború 
előtti átlagos k iv i le l i többletének. 

Csupán az európai határokon át lebonyolítóit 

forgalom az előző évekkel összehasonlítva a követ
kező volt: 

B e v i t e l K i v i t e l Mérleg 
m i 1 1 i ó r u b e 1 

1909/13 1.003-7 1:422-8 + 419*1 
1922/23 1479 1332 — 14*7 
1923/24 2005 339 7 + 139-2 
1924/25 360 9 325-6 — 35 3 
1955/26 415 0 415-6 - f 0-6 
1926/27 4432 497 5 + 54 3 

A) Ez a szám — a Nemzeti Múzeum adata — az 
1920. év folyamán megjelent időszaki sajtótermé
kekre vonatkozik s összhangban van a Központi Sta
tisztikai Hivatal 1926 elején megejtett számlálásával, 
amely szerint a felvétel időpontjában az újságok 
száma 934 volt. 

Az adatok összehasonlítása céljából e táblázat 
háború utáni adatai háború előtti árszínvonalra 
vannak visszavezetve. 

l) 1926 végén 80.183. 




